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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 26/04/2017 – 14h00

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, com início às quatorze ho-
ras, na Casa dos Conselhos, situado na Rua Joaquim André, número oitocentos e noven-
ta e cinco, reuniram-se os Conselheiros:  Thaysa Della Torre Lopes, Bruna Olivetto de
Souza, Elisangela Cornachini Corte Real, Inez Machado de Lima, Andreia Limeira Pas-
sos, Hellen Cristina da Silva Brancat,  Renata Ganciar dos Santos, Mariana Cabau Mar-
ques Lemes e  Renata  Gava;  Justificaram: Marileide  Barbosa S.  Soares,  Sisino  Motta
Neto,  Maria Ap. Correa Romualdo, Clovis José Bissi, Sara Taranto Vechine, Monica Gra-
ner Menegatti, Maria Elisa Botene Usberti e Janete Céli Soares Sanches. Ouvintes: Ro-
berta C. Borges (SEMDES /CREAS II) e Dayna (SEMDES /CREAS I).  Ordem do dia: 1)
Apresentação e aprovação da ATA anterior; 2) Agendamento de visitas para o mês de
maio; 3) Informes. Presidente do Conselho solicitou a leitura da ata e assim obteve a
aprovação. O Conselho Municipal da saúde informa que Maria do Socorro não faz mais
parte do conselho, por consequente a substituição está Itamiro Ribeiro Marques(“Cari-
oca”). Presidente do Conselho do Idoso comentou dos eventos no SESC para idosos e se
possível divulgar nos serviços das quais os conselheiros trabalham. Também a Presiden-
te propôs da participação dos conselheiros nos locais onde são oferecidos atividades para
terceira idade, assim ouvir suas demandas e até mesmo estar mais presente desse públi-
co. Durante a reunião falou-se das Políticas Públicas sobre a higienização bucal para ido-
sos e ausência desse serviço. Diante disso, Dr Eduardo Kobayashi (dentista geriátrico)
dispôs a vir a Casa do conselho para dar orientação sobre os cuidados da higienização
bucal. Os conselhos pensaram sobre proposta de entrar em contato com UNICAMP (setor
da Odontologia) para que houvesse parceria nos cuidados bocais. No entanto, a Presi-
dente enfatiza a necessidade da rede de Saúde Pública criar um departamento com am-
pliação do serviço de Odontologia geriátrica para atender essa demanda. A conselheira
Mariana argumenta que é necessário trabalhar na sensibilização com os idosos quanto a
importância da higienização bucal. Conselheira Renata falou sobre o Projeto Rememorar
com objetivo de trabalhar com os sentidos e resgate da infância. Esse projeto tem dura-
ção de cinco encontros, finalizando em dezembro desse ano. Para o próximo encontro se-
rão  setenta  idosos  –  Centro-dia  e  Lar  dos  Velhinhos.  Data  dos  Projetos:  Museu
14/07/2017; 09/08/2017; 11/10/2017 e 13/12/2017 todos no horário das 14h. Quanto as vi-
sitas Institucionais. No dia 10/04/2017 houve a visita na Instituição Shalon, os conselhei-
ros foram recebidos por uma funcionária; logo após, a proprietária compareceu ao estabe-
lecimento informando que a Instituição será transferida para outro local devido a desapro-
vação da vistoria da Vigilância Sanitária. Com isso não foi realizado a visita, porém obser-
vou-se um número significativo de idosos no local, visualizando idosos acomodados na
copa. Aproveitando o ensejo, Presidente argumenta sobre as atribuições do Ministério Pú-
blico, da devolutiva quanto as solicitações ao Conselho do Idoso e até mesmo das Institui-
ções de longa Permanência para idosos, ou seja, não está tendo retorno dessas ações.
Por este motivo, conselheiros pensaram em criar câmara técnica para cobrar essas res-
postas. Sobre as visitas institucionais, houve queixa anônima referente a Casa Nosso Lar,
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na qual a unidade apresenta móveis precários, como por exemplo as poltronas com ferros
aparentes, cozinha escura, roupas de cama que não são lavadas com frequência, no perí-
odo de chuva a sala de estar tem bastante infiltração. Por essa razão, articulou-se que
será necessário observar com bastante atenção os móveis e utensílios, não sendo preci -
so ver itens que já haviam sido verificados na visita anterior, a não ser que estivessem
pendentes ou não contemplados. Quanto ao Fundo Municipal do idoso, Jhony explica os
fins desse recurso, que será necessário abrir edital para custear projetos sociais para ido-
sos, porém ainda não tem fundos. Quantos os convidados Alexandre Espinosa de Oliveira
e Bruno Santos, funcionários do Centro de Informática, responsáveis pela elaboração do
site do Fundo Municipal do Idoso, não compareceram para informar do andamento do
site. Agendamento da visita Nosso Lar para o dia 09/05/17 às 14h pelas conselheiras Ma-
riana e Renata Gava, visita na Casa Bonsai para o dia 10/05/2017 às 14h, com as conse-
lheiras Elisangela Cornachini Corte Real e Renata Ganciar. Assim deu por encerrado a
reunião, eu, Andréia Limeira Passos, conselheira, lavrei a presente ata que, após ser lida
e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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